źródło: PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. Badań i Analiz w R&D
Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania na stanowisku:
1. Bieżąca analiza realizowanych i nowych inicjatyw innowacyjnych w obszarze
ATM/CNS.
2. Pozyskiwanie i analiza wewnętrznych propozycji innowacyjnych w obszarze ATM/CNS.
3. Opracowywanie analiz oceny inicjatyw innowacyjnych pod względem zgodności ze
strategią PAŻP, European ATM Master Plan i zasadności dalszych działań
rozwojowych lub wdrożenia.
4. Analiza rynku pod względem dostępności rozwiązań technologicznych w obszarze
ATM/CNS spełniających założenia i cele proponowanych inicjatyw innowacyjnych.
5. Pozyskiwanie i analiza informacji o skuteczności stosowania nowych rozwiązań
technologicznych, w tym prowadzenie baz danych ewidencjonujących inicjatywy PAŻP
w obszarze R&D.
6. Udział w pracach dedykowanych grup roboczych w obszarze kompetencji R&D.
7. Formułowanie rekomendacji dotyczących nowych zadań wdrożeniowych i
uruchamiania projektów badawczo – rozwojowych wraz z nadawaniem priorytetów.
Wymagania wobec kandydatów:
 wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: nauki społeczne, zarządzanie,
zarządzanie strategiczne, marketing, ekonomia, prawo, transport lotniczy, badania i
rozwój)
 min. 4 lata doświadczenia zawodowego
 min. 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań badawczo –
analitycznych w obszarze R&D
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) – poziom min. B2
 umiejętność myślenia kreatywnego
 umiejętność podejmowania decyzji
 umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy
 umiejętność rozwiązywania problemów
 umiejętność myślenia systemowego
 umiejętność myślenia koncepcyjnego i wizualnego
 umiejętności interpersonalne
 umiejętność samodyscypliny

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do dnia 21.01.2018r. aplikacji zawierającej CV
na adres: rekrutacja@pansa.pl z dopiskiem w tytule: AXR_badania
Dokumenty powinny zawierać informację: „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z
siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8, moich danych osobowych w zakresie zawartym w mojej
aplikacji w celu przeprowadzenia rekrutacji”.
Aplikacje nie opatrzone klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Wieżowej 8, jako administrator
danych, informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i listach motywacyjnych będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko. Podanie danych
jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz
żądania ich usunięcia w każdym czasie.
Podstawą podania danych jest art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Za wszystkie aplikacje dziękujemy.
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

